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De Fusie!
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De nieuwe
vereniging maken
we met z’n allen!
2

ALV november 2021

Agenda:
1.
2.

Algemeen
Enige commissies
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Algemeen
Status:
•
•
•

We zijn onderweg; de werkgroepen zijn bezig; vinden hun weg en maken vorderingen.
Stuk in de Feanster heeft ook de rest van het dorp/gemeente geïnformeerd.
Positieve ontvangst in de verenigingen en daarbuiten.

Issues:
•
•

Een mogelijke verhuizing naar een nieuwe sportpark heeft grote invloed. Duidelijkheid (liefst
doorgaan) zou fijn zijn, heeft veel gevolgen. Hoelang blijven we dan nog op de Ketting?
Er is veel te doen; tijd goed benutten!

Vooruit:
•
•
•

Doorgaan!
Communicatie strategie mbt het proces invullen
Gebruik maken van ervaringen en organisaties
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Leden vv Surhuisterveen

Leden vv ‘t Fean ‘58

Bestuur vv Surhuisterveen
Henk Veenstra (vz)

Bestuur vv ‘t Fean ’58
Gerard Veenstra (vz)

Fusie commissie
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Juridische commissie

Technische commissie

Jan Alserda (vz)
Henk Hoekstra
Piet Sipma

Anno Cazemier (vz)
Richard From
Sjoerd Jager
Bert Vos
Jelte Bottema

Jehannes Bottema (vz)
Ale Procee
Tobi Nijboer
Jan Alserda
Anno Cazemier
Arjen de Jong
Piet Nieuwhof
Durk Kuipers
Bauke de Haan
Pieter Atsma

Sponsor commissie

Financiële commissie

Piet Nieuwhof (vz)
Robert-Jan Vos
Henk Veenstra
Harm Vrij
Pieter van der Meer

Ale Procee(vz)
Marco de Jong
Bert-Jan Alserda
Johan Dalstra

Commissie wedstrijdzaken

Identiteit en activiteit

Facilitaire commissie

Communicatie commissie

Commissie vrijwilligersbeleid

Durk Kuipers (vz)
Bob de Jong
Ebe de Vries
Frank Veenstra

Bauke de Haan (vz)
Jorrit Veenstra
Evert Kuipers
Mark Vos
Jan de Boer
Henk Postma
Imca van der Velde

Arjen de Jong (vz)
Gerard Atsma
Johan vd Wijk
Jan van Loon
Hessel Kuipers

Pieter Atsma (vz)
Jan Willem van Kammen
Johan Dalstra

Tobi Nijboer (vz)
Klaziena Vos
Hesther van Dijk
Sientje Eerelman
Fimmy van der Meer
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Timing
Waarom duurt het zo lang?
•
•

Laten we het meteen goed doen, met zo weinig mogelijk ‘hobbels’ onderweg. Dus gedegen
aan de slag.
Er moet veel gebeuren, en alles moet geregeld zijn!

Mijlpalen?
•
•
•

Elk jaar in mei dienen de teams voor de diverse competities opgegeven te worden.
Seizoen 22/23 is te snel.
Richten op seizoen 23/24!

Daarmee finale besluit vorming in ALV november 2022; over een jaar!
•

Dan zijn er daarna nog een aantal maanden voor de finale uitvoering (o.a. kledingorganiseren, accommodaties omkatten).
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Voor het goede begrip
•

Op basis van het mandaat van de ALV’s van juni 2021 is de fusie
commissie bezig met het omhoogtrekken van de organisatorische rits!

•

Samenwerkingen en synchronisaties worden zo spoedig mogelijk gestart.

•

ALV november 2022: de blauwdruk van de nieuwe vereniging wordt
geaccordeerd ; de organisatorische rits is dan bovenin. De operationele
rits komt daar achteraan.
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De leden:
•
•
•
•
•
•

Communicatie naar en met de leden
Deelname van leden in de commissies
Raadplegingen van de leden
Klankborden met de besturen
Rapportage naar besturen en leden
Keuzes van de leden

De nieuwe vereniging maken we met
z’n allen!
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Werkgroep: Communicatie
Status:

•
•

•

Communicatie fusieproces: o.a. nieuwsbrieven, berichten op sociale media, op
sites en in kranten
We proberen nog meer creatieve mensen te vinden voor ‘extra’ ideeën omtrent
communicatie (bijv. in kantines)
Verder werken we aan een beleidsplan communicatie voor de nieuwe club.

Issues:
•

Bereiken jongere generatie: we zoeken iemand (bijv. een stagiair) die zich bezig wil
houden met sociale media

Vooruit: Communicatie via elke passende gelegenheid.
Ideeën/opmerkingen?
fusie@fean58.nl / fusie@vvsurhuisterveen.nl / fusie@feanstars.nl
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Werkgroep: Technische Commissie
Status – als voorlopige uitgangspunten zijn bepaald:
•

Ambitieniveau fusieclub = top 5 tweede klasse zaterdag
–
–
–
–

•

Focus blijft op ontwikkeling jeugd (nu binnen Feanstars), maar dan meer in de breedte
–

•
•
•

Stabiele tweedeklasser, af en toe een periodetitel
Promotie naar eerste klasse in toekomst kan, maar is geen streven
Geen actieve werving spelers van buiten, en zeker geen betaling van spelers
Dit wordt nog objectief getoetst aan ander clubs van gelijke omvang / binnen een straal van 30 km
Naast prestatiegerichte selectie ook aandacht voor voetbalontwikkeling in de lagere teams

Groei in meisjes- en damesvoetbal vasthouden en uitbouwen
Zondagvoetbal en zaalvoetbal blijft mogelijk, afhankelijk van belangstelling spelers
Gericht activeren/werven spelende leden vanaf 17 jaar als kader (leider, hulptrainer, ..)

Issues:
•
•

Beschikbaarheid scheidsrechters vormt een groeiend probleem (voor wedstrijdzaken)
VVS heeft geen formeel technisch beleid, dus beleid Feanstars/F58 dient eerst als basis

Vooruit:
•
•

Ambitie TC is alvast te starten met omvormen huidige technisch beleid met ingang van komend komend
seizoen 22/23 (dus al bij de huidige clubs, nog voor de fusie)
We proberen te leren van hoe andere clubs dit doen (input van buiten halen)
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Werkgroep: Facilitair
Status:
•
•
•
•
•

Inventarisatie thema’s werkgroep Facilitair
Bestuderen rekenmodellen KNVB.
Opname accommodatie (meten, verzamelen gegevens, scoren gebruiksmogelijkheden)
Afstemming en samenwerking MOP-ploegen
Vervolggesprek vv Burgum (leren van ervaring)

Issues:

3 scenario’s (nieuwe acc. op nieuwe plek / nieuwe acc. op oude plek / gebruik + aanpassing huidige

accommodatie), besluit /gesprek gemeente,

Vooruit:
•
•
•

Uitwerking scenario 3: gereed maart/april 2022
Efficiënt gebruik van beide accommodaties met uitzicht op nieuwbouw)
Diverse gesprekken: gemeente, mogelijke partners nieuwbouw.
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Werkgroep: Identiteit & activiteiten
Status:
• Concepttekst identiteit staat op papier
• Gezamenlijke activiteiten:
o donderdag 16 december pubquiz clubhuis v.v. ‘t Fean’58
o zaterdag 22 januari dart-toernooi clubhuis v.v. Surhuisterveen

Issues:

• Proces mbt kiezen van nieuwe verenigingsnaam, logo en tenue
• Betrokkenheid leden vergroten (wat ga jij voor de vereniging doen?)

Vooruit: • Organiseren van meer gezamenlijke activiteiten om elkaar beter te
leren kennen en waarbij de onderlinge band wordt versterkt
Samen zijn we sterk. Samen houden we van voetbal, van ónze club.
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Werkgroep: Sponsorcommissie
Status:
•
•
•

Overzicht van alle contracten,
Inzicht in harmonisatie kansen
Inzicht in toekomstige opbrengsten (minimaal gelijk; liefst hoger)

Issues:
• Reclame borden hangen aan een frame; minimaliseren kosten hiervoor
nog te maken op de huidige accommodatie.
• Veel reclameborden behoeft veel ruimte; wat op welk veld?
Vooruit:
•

Nu nieuw op te stellen contracten/verlengingen geven aan dat deze
kunnen worden overgenomen door de rechtsopvolger (de nieuwe
vereniging)
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Juridische zaken
Status:
•
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie statuten van beide verenigingen (statuten ‘t Fean ‘58 zeer actueel)
Inventarisatie verzekeringen in het kader van aansprakelijkheid en risico’s (aansprakelijkheid: vereniging,
bestuur en vrijwilligers
Contact gelegd begeleiding fusie traject door Secuer Notarissen (Ynskje Hoekstra)
Onderzoek naar juridische (en fiscale) aspecten bij overdracht huidige gebouwen
Verzamelen informatie stappenplan Fusie KNVB (tijdspad)
Contact gelegd met KNVB (Johan Volbeda)
Verzameling informatie handboek NOC/NSF oprichting vereniging

Issues:
•
•

Bepaling structuur nieuwe vereniging (bestuur/commissies etc)
Tijdspad vaststellen oprichting vereniging in combinatie inschrijving vereniging en teams KNVB

Vooruit:
•
•

Concept structuur vereniging en statuten vaststellen in januari/februari 2022.
Definitief tijdspad vaststellen oprichting vereniging/inschrijving KNVB in december 2021
(intern afstemmen met besturen, ledenvergaderingen oprichting/fusie en extern KNVB)
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De nieuwe
vereniging maken
we met z’n allen!
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